
 ؟ اةلحديث من اةلدلةلة وجه  ما) وجاء له ( فإنه 
...: اةلطاةلب
اا كان : ةلو اةلشيخ . إةليه لشرشد جائز

اةلمى يقممرب شميئا وجممدت (مما قال وسلم عليه اةلله صلى : اةلنبي اةلطاةلب
) به أمرتكم ال اةلله

هممذه مممن أشممق وهممو اةلصمموم إةلى أشرشد اةلرسول أن اةلدلةلة : وجه اةلشيخ
اةلصمملة عليممه اةلرسممول إةليهمما لشرشممد جممائزة اةلفعلة هذه كانت وةلو اةلفعلة

خييير ما(  عنهمما اةللممه شرضممي عائشممة وقمماةلت وأيسر أسهل لنها واةلسلم
مييا أيسييرهما اختار إل أمرين بين وسلم عليه الله صلى النبي

. محرم إثم أنه علم اليسر هذا يختر ةلم ) فلماإثما يكن لم
فاحشة عليه أطلق وتعاةلى سبحانه اةلله ، : اةللواط اةلطاةلب
فاحشة ما :اةلفاحشة اةلشيخ

واط عليهما فنطلق اةلفاحشة عليها :نطلق اةلطاةلب  إسماءة فيهما أةليمس ةل
؟ ةللنبي

اا : ل اةلشيخ  متعاشرف شيء هذا أبد
 ...: اةلطاةلب
ال : ل اةلشيخ هممذا إةليه واةلمضاف اةلمضاف إةلى تنسب أن يجوز اةلنسبة أص

هممؤلء إةلممى ينتسممب أي ةلمموطي يعنممي ، ةلمموط قوم ، اةلعربية اةللغة مقتضى
اةلقوم.

كفاشرة؟ عليه : ..هل اةلطاةلب
فقط. باةلجماع إل تكون ل اةلكفاشرة ، كفاشرة عليك ما : ل اةلشيخ

اةلمممرأة نكاح عن سئل وسلم عليه اةلله صلى اةلنبي عن حديث...: اةلطاةلب
 )؟ الصغرى اللوطية  تلك( قال اةلخلف في

بعضممها يشممد ةلكممن مقال فيها كلها اةلدبر في اةلمرأة وطء : أحاديث اةلشيخ
اا كك:  تعاةلى قوةله في علينا مر وقد اةلتحريم على وتدل بعض كن للو كأ سسيي كي كو  ))
نن نض كع نحي كم سل سل ا كو لق ذذى له فوائممدها مممن أن علينمما مر]222: )[اةلبقرة) كأ

علينا. مرت هي اةلدبر وطء تحريم
 ؟ هذا اةلفعل على هذا السم على : قصدي اةلطاةلب
. اةلصغرى اةللوطية نعم ، نعم : إي اةلشيخ

 ؟...: اةلطاةلب
؟ إيش : محرم اةلشيخ

...: اةلطاةلب
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إل قطعممه يجمموز ل اةلممواجب اةلصمموم لن معلمموم ، إيممش :حممرام اةلشمميخ 
. واجب اةلغير اةلصوم بخلف ةلضروشرة
؟...:  اةلطاةلب
 ل : كيف اةلشيخ

...: اةلطاةلب
 ،... ممما هممذا اةلعبممادة علشان ، اةلفرج حفظ علشان هو ما هذا :ل اةلشيخ 

. امرأته على حتى عليه حرام هذا
 ؟...: اةلطاةلب
بصمموم يتعلممق وةلكممن اةلفممرج بحفممظ يتعلممق ما ، هذا في يدخل : ما اةلشيخ
تلبث أو بصوم تلبس أو  بنسك تلبس من على اةلوطء تحريم يعني اةلعبادة
هممذه احممترام أجممل ممن ةلكمن اةلفرج حفظ أجل من هو ما مفروضة بصلة

 اةلعبادة
كن ((:  قال نظي نف كحا سل سم كوا له كج لرو نت لف كظا نف كحا سل ) )  كوا

 )؟) ذلكم وراء  (( ما...:  اةلطاةلب
. وجل عز اةلله ذكر اةلتي ) اةلمحرمات) ذلكم وراء (( ما:  اةلشيخ

ذكر؟ ما الستمناء...: اةلطاةلب
ست اةلمحرممممات ذكر اةلله لن اةلنساء من هو ما : الستمناء اةلشيخ كم رر لح  ))

سم لك سي كل سم كع لك لت كها مم سم لأ لك لت كنا كب سم كو لك لت كوا كخ كأ سم كو لك لت ممييا كع سم كو لك لت كخييال لت كو كنييا كب كو
نخ كل لت ا كنا كب نت كو سخ لل لم ا لك لت كها مم لأ نتييي كو مل سم ال لك كن سع كضيي سر أ

سم ك لك لت كوا كخيي كأ كن كو نميي
نة كع كضا مر لت ال كها مم لأ سم كو لك نئ كسا لم نن لك لب نئ كبا كر نتي كو مل سم نفييي ال لك نر لجييو سن لح نميي
لم لك نئ كسا نتي نن مل سم ال لت سل كخ من كد نه سن نب نإ سم كف لنوا كل لكو سم كت لت سل كخ من كد نه كح كفل نب كنا لج
سم لك سي كل لل كع نئ كحل لم كو لك نئ كنا سب كن كأ نذي مليي سن ا سم نميي لك نب سصييل سن كأ كأ لعييوا كو كم سج كن كت سييي كب

نن سييي كت سخ لل مل ا سد كمييا نإ كف كقيي كل من كسيي كه نإ مليي كن ال ذرا ككييا لفييو ذمييا كغ نحي * كر
لت كنا كص سح لم سل كن كوا نء نم كسا رن مل ال ست كما نإ كك كل سم كم لك لن كما سي كب كأ كتا نه نك مل سم ال لكيي سي كل كع

مل نح لأ سم كو لك كء كما كل كرا سم كو لكيي نل :23)[اةلنسمماء) كذ ، اةلنسمماء مممن ؟ منيممن]24 
مممن ؟ مممن اةلمحلممل عممن الن اةلتحممدث ، اةلفعممل عممن هممو ما الن اةلتحدث

مل ((:  قممال وةلهممذا محرمات هؤلء أن وجل عز اةلله فبين الشخاص نح لأ كو
سم لك كء كما كل كرا سم كو لك نل سن كذ لغوا كأ كت سب سم كت لك نل كوا سم كأ معنمماه فهممذا]24: )[اةلنسمماء) نب

عممن يتحدث هو ما هذا وةليس الصناف هؤلء سوى ما ةللناس أحل اةلله أن
((. اةلنسمماء مممن اةلمحلممل يعنممي اةلفعممل موضممع عممن الن اةلتحدث ، اةلفعل

كن نظي نف كحا سل سم كوا له كج لرو نت لف كظا نف كحا سل ))  كوا
كن((  نري نك مذا كه كوال مل ذرا ال نثييي نت كك كرا نك مذا بهممذا اةلكريمممة اليممة ) ختممم) كواليي
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عبادة كل ، عبادة ةلكل شامل وهو وجل عز اةلله ذكر وهو اةلعظيم اةلوصف
وجممل عممز اةللممه ذكممر ممن هي ةللعلم دشراستكم حتى وجل عز ةلله ذكر فهي
ممما فكممل اةلممذكر مجمماةلس أو اةلممذكر حلممق تسمى اةلعلم حلق تسمى وةلهذا
يكممون وجممل عممز اةللممه وذكممر اةللممه ذكر من فهي عبادة كل اةلله إةلى يقرب

اةللسان وفي اةلتفكر اةلقلب ففي باةلجواشرح ويكون باةللسان ويكون باةلقلب
ذكممر أو باةللسممان اةلله ذكر أفضل أيها واةلعمل اةلفعل اةلجواشرح وفي اةلنطق

؟ باةلجواشرح اةلله ذكر أو باةلقلب اةلله
... :كلها اةلطاةلب

 نعم معلوم هذا افضل اةلجمع شك في :ما اةلشيخ 
: باةلقلب اةلطاةلب
ل وحدها واةلجواشرح يكفي ل وحده واةللسان يكفي ل وحده : اةلقلب اةلشيخ
أسمائه وفي وجل عز اةلله آيات في بتفكر قال النسان أن ةلو يعني تكفي

اا يكون هل اةلله بذاكر ما وةلكنه وصفاته ل قال إن يقول أن لبد ل ؟ مسلم
اا وكذةلك اةلله إل إةله بمماةلقلب  اةلذكر... أن لشك ةلكن ةللجواشرح باةلنسبة أيض
اا عظيم أثر ةله اا ولشك اةلقلب على اةلمداشر لن جد اةللممه ذكممر تممأثير أن أيض

بماذا اةلذكر من وجل عز اةلله إةلى اةلتقرب وفي اليمان ةلتقوية أبلغ باةلقلب
وقمموام ةللعمممال باةلنسبة ل اةلقلب في ما على كله اةلمداشر لن باةلجواشرح ؟

كم:  تعاةلى اةلله قال كما ةللجزاء باةلنسبة ول العمال سو كي كلى ((  سب لر لت نئ كرا مس ال
كما*  له كف سن كل ةة نم مو ةر كول لق نص :9)[اةلطمماشرق) كنا وجممل عممز اةللممه ذكممر]10 

اا يكون اا ويكون وقت كل في مطلق اا ويكممون بممأحوال مقيممد بأممماكن مقيممد
اا ويكون اا فهو بأزمان مقيد  وهي أنواع أشربعة إذ

؟ بأقوال : مقيدا اةلطاةلب
اا اةلذكر ويكون ، اةلله ذكر من هو ، :  بأقوال اةلشيخ ، بأزمممان مقيد ، مطلق
اا ، بأحوال مقيد ، بأماكن ؟ بماذا مقيد ... يعني بإغلق ملزم أنت إذ
من:  تعمماةلى اةللممه قممال : فقممد اةلمطلممق أممما نإ نق نفيي ((  سليي نت كخ كوا كم مسيي ال

نض سر ل
ك نف كوا نتل سخ نل كوا سي مل نر ال كها من ةت كوال كيا نلي كل نب لنلو كبييا سل كل كن*  ا نذي مليي  ا

كن لرو لك سذ كه كييي مليي ذمييا ال كيا ذدا نق لعييو لق كلييى كو كع سم كو نه نب لنييو : عمممران )[آل) لج
كيييا:  تعاةلى وقال  ، حال كل في وقت كل في هذا]191 كهييا ((  يي كن كأ نذي مليي ا

لنوا كم لروا آ لك سذ كه ا مل ذرا ال سك ذرا نذ نثي له* كك لحو رب كس كو ذة   كر سك ذل لب نصي كأ )[الحزاب) كو
كن((  الية هذه في كما]42 :41 نري نك مذا كه كوال مل ذرا ال نثي ) .) كك

وكممذةلك بزمممن مقيممد هممذا اةلصلوات أدباشر مثل ؟ مثله : إيش بزمن اةلمقيد
سح (( آخممره وفممي اةلنهمماشر أول فممي اةلممذكر أو اةلنهمماشر أول فممي اةلدعاء رب كس كو
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ند سم كح كك نب رب كل كر سب نع كق للو نس لط سم مش كل ال سب كق نب كو لرو لغ سل .]39: )[ق) ا
وشرمممي منممه واةلخممروج اةلمنممزل ودخممول اةلمسممجد : كدخول بأمكنة اةلمقيد

. طيب ؟ بمكان اةلسياشرات شركوب ل اةلسياشرات وشركوب اةلجمرات
اا : فهو  الحوال من بحال اةلمقيد أما وعنممد واةلحممزن اةلهممم عنممد كممثير أيض

 ؟ إيش صلة ، ذةلك أشبه وما واةلشرب الكل
...

. نعم يعني الستسقاء
؟ اةلدابة :شركوب اةلطاةلب
اةلذكر حال كل على بمكان مقيد يقوةلون الخوان ، اةلركوب : واةلله اةلشيخ

يكونمموا أن أجل من ذةلك ةلعباده شرع وجل عز واةلله مقيد وإما مطلق إما
اا واةلشممرب الكممل عنممد اةلثوب ةلبس عند حتى وجل عز اةلله ذكر على دائم

. منهما واةلفراغ
كن((  نري نك مذا كه كوال مل ذرا ال نثي نت كك كرا نك مذا ))  كوال

مد  كع كأ له ((  مل سم ال له ذة كل كر نف سغ ذرا كم سج كأ ذما كو نظي ماضممي ) فعممل) (( أعد )) كع
) واسممم) (( إن خممبر واةلفاعممل اةلفعممل مممن واةلجملة فاعل اةلجلةلة وةلفظ
مد(( :  وقوةله عليه عطف وما اةلمسلمين ؟ هو ) ما) (( إن كع له كأ مل سم ال لهيي كل

تفضمميل علممى واضممحة دلةلة وفيه اةلذكوشر جمع علمة واةلميم ةلهؤلء ) أي)
يقممل وةلممم وةلهممن ةلهممم اةللممه أعد وجل عز اةلله يقل ةلم اةلنساء على اةلرجال

مد(( :  قال وإنما ةلهن اةلله أعد كع له كأ مل سم ال له ) بمعنى) (( أعد:  ) وقوةله) كل
ذة((  وقوةله ةلهم هيأ كر نف سغ مممع اةلسممتر وهو اةلغفر من مأخوذة ) اةلمغفرة) كم

اةلسممهام لتقمماء اةلممرأس علممى يوضممع اةلممذي اةلمغفر من أصلها لن اةلوقاية
بعد ايش اةلستر به يحصل اةلسهام لتقاء اةلرأس على يوضع اةلذي واةلمغفر
اا كذا واةلوقاية ةليسممت عنهمما واةلتجمماوز اةلممذنوب سممتر هي نقول اةلمغفرة إذ

عممن وتجمماوز اةلخلممق عممن ستر اةلتجاوز مع ستر هي بل فقط اةلذنوب ستر
لعبييده يغفيير اللييه ( إن اةلصممحيح اةلحممديث فممي جمماء وةلهممذا اةلعقوبممة
الييدنيا في عليك سترتها قد له يقول ثم بذنوبه يقرره المؤمن

ذا:   وقمموةله) اليييوم لييك أغفرها وأنا ذا (( أجيير اا) عظيميي بإعممداد ) إذ
ذاو وعواقبها وأوزاشرها الثام من يسلمون اةلمغفرة ذا (( أجر ) أي) عظيم

اا ل أجممر وهممو اةلجنممة دخممول هو اةلعظيم الجر هذا نفسه في عظمة ذا ثواب
ه يحيط أن يمكن ول تعماةلى اةللمه لن اةلبشمر ب اةلقدسمي اةلحمديث فمي يق

ول سييمعت أذن ول رأت عييين مال الصالحين لعبادي ( أعددت
كفل:  تعمماةلى اةلله يقول اةلقرآن  وفي) بشر قلب على خطر لم ((  كليي سع كت
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سس سف كي كما كن نف سخ سم لأ له سن كل نة نم مر ةن لق لي سع : تعمماةلى ويقول]17: )[اةلسجدة) كأ
سم له كل كن كما ((  لءو كشا كها كي كنا نفي سي كد كل سد كو نزي اةلعظيممم الجممر هذا]35: )[ق) كم

اةلصممفات بهذه اةلمتصفين ةلهؤلء يكون وجل عز اةلله إل قدشره يقدشر ل اةلذي
اةلصممفات بهممذه اةلقممائمين بين أو اةلصفات هذه بين قد تعاةلى اةلله كان وإذا

اةلنمماس إعلم مجرد بذةلك اةلمراد فهل واةلثواب الجر من ةلهن أعد ما وبين
يقمموم أن وهممو ذةلك وشراء شيء اةلمراد ؟ ذةلك وشراء شيء اةلمراد أن أو بهذا

واةلمغفممرة اةلعظيممم الجممر ذةلممك يناةلوا حتى اةلعظيمة اةلصفات بهذه اةلناس
مد(( :  وقوةله كع له كأ مل سم ال له ذة كل كر نف سغ ذرا كم سج كأ ذما كو نظي (( مغفييرة  كلمة)) كع

ذا عليهمما اةلعطممف بممدةليل ةللتعظيم نكرت إنها نقول فهل ) نكرة) (( وأجر
ذا عظيمممة مغفممرة أي ةللتعظيممم نكرت أنها اةلظاهر هو ؟ ماذا ) أو) عظيم

اا ةلهم أن كما اا أجر ذا للمعاصييي مغفرة"  اةلمؤةلممف يقممول عظيم وأجيير
ذا جعممل اةللممه شرحمممه اةلمؤةلممف لن هممذا " جيممد الطاعيات عليى عظيمي
  اةلطاعات مقابل في والجر اةلمعاصي مقابل في اةلمغفرة

إن ؟ أجممر ةله هل اةلمعصية ترك من يعني ؟ أجر اةلمعاصي ةلترك هل وةلكن
ثلث ةلممه اةلمعاصممي تمماشرك نقممول أخطممأتم نعممم قلتممم وإن أخطأتم ل قلتم

اا يتركها أن : إما  حالت وإممما ، إةليها اةلموصلة السباب فعل مع عنها عجز
، بمماةله علممى طممرأت ما لنها عملها ما بال على ةله تطرأ ةلم لنها يتركها أن

اةلحممال أممما ، وجممل عممز ةللممه تركهمما ةلكن باةله على كونها مع يتركها أن وإما
اا اةلمعصية ترك اةلذي الوةلى إةليهمما اةلموصمملة السممباب فعممل مع عنها عجز

اةلممبيت إةلممى ةليصممعد باةلسمملم أتممى شرجممل ذةلممك مثممال اةلفاعممل حكم ةله فهذا
اا سمع بيصعد جاي وهو ةلكن فيسرق فمترك أنماس حموةله وإةلى ونظر صوت

يممده نقطممع ما اةلدنيا في أما اةلله عند ةلكن اةلفاعل حكم ةله هذا نقول إيش
(:  وسلم عليه اةلله صلى قوةله اةلدةليل إيش اةلفاعل حكم ةله اةلله عند ةلكن
النييار فييي والمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان التقى إذا

مقتممول " كيممفالمقتييول بييال فما القاتل هذا رسول يا قالوا" )
ذا كان ( لنه:  قممال اةلنمماشر فممي ويصممير ) صيياحبه قتييل علييى حريصيي
اا عليمه اةلرسمول فحكمم باةلسميف الخمر ممع ملتقي ةللسبب وفاعل حريص
اا كان لنه باةلناشر واةلسلم اةلصلة صاحبه. قتل على حريص

ال إنسان مثل بال على ةله تطرأ ةلم لنها تركها من وأما  زنا ول سرق ل مث
اا ذةلك إةلى دعته ما نفسه لنه اةلخمر شرب ول ؟ اةلحكم فما اليام من يوم
اا فعل ما لنه شيء عليه وةليس شيء ةله ةليس هذا اةللممه إةلى تقرب ول إثم

شيء. عليه ول شيء ةله يكون فل بنية تعاةلى
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ةللممه تركهمما وةلكنه أسبابها فعل وشربما باةلمعصية هم شرجل اةلثاةلث واةلقسم 
إيممش فهممذا وخممافه وجممل عز اةلله خشي اةلله عظمة تذكر عندما وجل عز

هييم ( من اةلصممحيح اةلحممديث فممي جمماء كممما اةلترك على أجر ةله ؟ حكمه
( لنييه:   قال) كاملة حسنة تعالى الله كتبها يعملها فلم بسيئة

تممؤجر فإنك ةلله تركتها فإذا ، أجلي من  أي) جرائي من ذلك ترك إنما
ةللممه ل تركهمما ةلكممن السممباب وفعل بمعصية هم النسان أن ةلو ، ذةلك على

باةلسمملم وأتممى باةلسممرقة هم واحد يعني ؟ يأثم ما أو يأثم هل اةلله ةلعباد ول
مغنيممك دام ممما تسرق ةليش وقال نفسه إةلى شرجع قال يصعد أن أشراد وةلما
 فتركها اةلسرقة تريد وةليش اةلسرقة إةلى بحاجة وةليس مال وعندك اةلله

...: اةلطاةلب
فعممل علممى يممأثم هممل ةلكممن أجممر ةلممه ول اةلسرقة ذنوب ةليس : هو اةلشيخ 

إةليهمما يصل ةلم اةلغاية كان وإن اةلظاهر هو اةلسبب فعل على يأثم ؟ اةلسبب
اا ذشرة مثقال يعمل كمن فعلت اةلذي اةلسبب هذا يقول ةلكن ومممن يره خير

اا ذشرة مثقال يعمل . يره شر
؟...: اةلطاةلب
لنمه تركهما إنمما ةللمه تركهمما مما الوةلى السباب الن هو ، شرجع : ما اةلشيخ

فل اةلسممرقة فأما نقول إنا ، فتركها اةلسرقة إةلى بحاجة ةليس أنه إةلى نظر
هذه فإن السباب فعل وأما فعلتها ما لنك بالول نويتها قد كنت وإن تأثم

. محرمة السباب
 ؟...اةلمعصية وترك :شرجع اةلطاةلب
ممما ول يأثم هل تقوةلون فما ةلله ل ةللناس تركها يكون هذا نعم : أي اةلشيخ

 ؟ يأثم
...باةلسبب اتى يأثم : ما اةلطاةلب
قممال تيسممره مممع اةلزنا ترك يعني ةلشرفه اةلمعصية ترك شرجل : هذا اةلشيخ

؟ تقوةلون إيش اةلسافلة الخلق بهذه يتلوث أن يحب ما شريف شرجل بأنه
...: اةلطاةلب
 ؟ يؤجر ل أو يؤجر هل اةلسؤال ةلكن يخاةلف ما : إي اةلشيخ

يؤجر : ما اةلطاةلب
على وأما ةلله تركه ما لنه يؤجر ما إنه فظاهر اةلزنا ترك على : أما اةلشيخ
حممتى شرفه عن يدافع أن ةله ينبغي النسان لن ، يؤجر فإنه شرفه حماية

ممما حال كل ) على صفية ( هذه قال ةلما واةلسلم اةلصلة عليه اةلنبي أن
اةلتهمممة تقممع ةلئل ةلكن بعيد اةلشيء هذا لنه نفسه عن اةلتهمة دافع اةللي هو
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آدم ابيين ميين يجييري الشيطان ( إن:  قال وةلهذا فيهلكوا أوةلئك في
ذا قلوبكما في يقذف أن خشيت وإني الدم مجرى  فاةلظاهر) شر

سمممعته وعلممى شممرفه علممى محافظة اةلشيء يترك اةلذي النسان أن ةلي
ذا اللييه ( رحييم اةلحديث وفي نفسه صان لنه ذةلك على يؤجر فإنه امييرء
مممأموشر النسممان ةلكممن صممحته عممن أدشري  ول) نفسييه عن الغيبة كف

هممذه كان فإذا عنها اةلتهمة وإزاةلة نفسه عن واةلزود شك بل شرفه بحماية
اا بينهما لنه ةلله اةلزنا ترك من أجر يؤجر ل ةلكن يؤجر فإنه نيته اا فرق عظيم

.
؟...:  اةلطاةلب
. ةلله اةلزنا ترك من كثواب يثاب ما ةلكن اليمان من : اةلحياء اةلشيخ

: ةلقمموةله اةلنسمماء و اةلرجممال ذكممر فممي اةلتفصمميل اةلكريمممة اليممة فوائد ومن
ذكممر فممي اةلتفصمميل ، آخممره ) إةلممى) والمسييلمات المسييلمين (( إن

اا كممان وإن وهذا واةلنساء اةلرجال اا ةلكممن اةلقممرآن فممي موجممود فممي موجممود
. قليل ةلكنه اةلقرآن

: قمموةله من يؤخذ أين من اليمان غير السلم أن اةلكريمة الية فوائد ومن
يقتضمممي ) واةلعطمممف) والمييؤمنين والمسييلمات (( المسييلمين

واةلصواب ؟ غيره أو اليمان هو السلم هل اةلناس اختلف وقد ، اةلمغايرة
اليمان أطلق وإذا اليمان فيه دخل السلم أطلق فإذا اةلتفصيل ذةلك في

اا ذكر بمعنى أطلق يعني السلم فيه دخل من:  تعمماةلى فقمموةله ، مفممرد نإ  ))
كن ردي كد ال سن نه نع مل لم ال سسل نل لشممك اليمممان فيممه يدخل]19: عمران )[آل) ا
هممذا في لشك السلم فيه ) يدخل) المؤمنين يحب (( والله:  وقوةله

اا ذكرا إذا وأما اةللممه صمملى اةلنممبي جبريممل سأل وةلهذا يختلفان فإنهما جميع
أشياء ةله فذكر اليمان عن وسأةله أشياء ةله فذكر السلم عن وسلم عليه

اا ذكرا إذا الوةلى تخاةلف في علنية والسلم اةلقلب في اليمان صاشر جميع
نت:  تعمماةلى اةللممه ةلقول أكمل اليمان ؟ أكمل : أيهما ثاةلثا اةلجواشرح كل كقا  ))

لب كرا سع كل منا ا كم سل آ سم لق لنوا كل نم سؤ سن لت نكيي كل للييوا كو كنا لقو سم كل سسيي ممييا كأ كل نل كو لخ سد كييي
لن كما نلي سم نفي ا لك نب للو أن اةلسنة ومن اةلقرآن من هذا]14: )[اةلحجرات) لق

ال مؤمن إنه"  فقال شرجل على وسلم عليه اةلله صلى اةلنبي عند أثنى شرج
أن علممى ذةلممك  فممدل) مسلم ( أو وسمملم عليه اةلله صلى اةلنبي " فقال
إنييه"  فقال يمدحه عليه يثني كان اةلرجل لن اليمان من أضعف السلم
اليمان إن فنقول هذا وعلى كرشرها  أظنه) مسلم ( أو:  " فقال مؤمن

اا ذكرا إذا ةله مغاير وهو السلم من أعلى . جميع
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؟...:  اةلطاةلب
: أيها اةلشيخ

...: اةلطاةلب
نت:  قوةله من ل معناه : اةللي اةلشيخ  كل كقا لب ((  كرا سع كل منا ا كم ) .) آ

قممال فممإن ذةلممك بعد ذكر ما وكل واليمان السلم فضيلة الية فوائد ومن
هممذا جمماء ةلممما قلنمما كلهمما اةلصممفات بهذه اتصفوا بمن جاء اةلفضل إن قائل

وإل فضممل ةله منها واحد كل أن على دل مجموعة ةلها أو مركبة ةلها اةلفضل
اا ةلذكرها كان ةلما .  فائدة جميع

(( والقييانتين:  ةلقمموةله اةلقنمموت فضمميلة اةلكريمممة اليممة فوائممد ومممن
) .) والقانتات

اا فوائدها ومن والصادقات (( والصادقين:  ةلقوةله اةلصدق فضيلة أيض
فممإن كممذةلك وهممو شرذيلممة اةلكذب وهو ضده كان فضيلة اةلصدق كان ) وإذا)

الكييذب فييإن والكييذب ( إياكم:  قممال واةلسمملم اةلصلة عليه اةلرسول
الرجل يزال ول النار إلى يهدي الفجور وإن الفجور إلى يهدي
ذا الله عند يكتب حتى الكذب ويتحرى يكذب أفل قلممت  فممإن) كذاب
أسممود اةلكممذب كممل أبيممض اةلكممذب فممي ةليس نقول ؟ البيض اةلكذب يجوز
كمما اكمذب اةلممال أكمل يسمتلزم ل اةلمذي همو البيض اةلكذب اةلعوام وعند
اةلنممبي تحممذير خلف هممذه وةلكممن باةلكذب اةلناس أموال تأكل ل ةلكن شئت
يهييدي الكذب فإن والكذب ( إياكم:  قال حين واةلسلم اةلصلة عليه
 ؟ اةلكذب من شيء في شرخص  هل) الفجور إلى

: نعم. اةلطاةلب
امرأتممه مممع اةلرجممل وحديث واةلحرب اةلناس بين الصلح ؟ هو : ما اةلشيخ

مممن شمميء فممي يرخص ةلم يقول اةلعلم أهل بعض ةلكن زوجها مع واةلمرأة
اا اةلكذب ، نعممم اةلتوشريممة اةلحممديث هممذا فممي باةلكممذب اةلمراد إن وقال إطلق

نية باعتباشر فهي آخر وجه من صدق ، وجه من كذب تعرفون كما فاةلتوشرية
عمومممات إن فيقوةلممون كممذب اةلمخمماطب فهمممه ما وباعتباشر صدق اةلقائل

السممتثناء فممي اةلممذي اةلحممديث وبين بينها ويجمع اةلكذب على تدل اةلحديث
علممى بنممي إذا اةلنمماس بيممن الصمملح إن وقمماةلوا اةلتوشريممة بمماب مممن هذا بأن

بعممد فيممما اةلمتصاةلحان علم إذا عكسية بعد فيما اةلنتيجة تكون فقد اةلكذب
اا وقمماةلوا اةلصلح وينتقض اةلشر يزيد يمكن ذكر ما على ةليس المر أن أيضمم
المممر أن ةللعممدو يتممبين حيممث سيئة نتيجة ينتج شربما اةلحرب في اةلكذب إن

اا عندنا إن ةله يقال أن مثل قيل ما على ةليس ذةلممك أشممبه وممما كممثيرا جمعمم
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اا قاةلوا خطأ فهذا توشرية بدون ةلزوجتممه اةلرجممل حديث ، اةلمرأة حديث وأيض
اا هذا ةلزوجها اةلمرأة وحديث ، عظيمممة مشمماكل صمماشر اةلكذب أجزنا ةلو أيض

ثلثين وعندي سياشرة مائة وعندي شريال مليون عندي أنا يقول اةلرجل يجي
ول طيبممة اةلنتيجممة تكممون وإيممش ثيمماب إل عنممده وما... ذةلك أشبه وما فيل

اا تصممح ول كممذاب أنممت تقول ؟ حسنة اةلمممرأة بمماةلعكس وكممذةلك ةلممي زوجمم
ول اةلسمموق طلعممت عمممري ممما تقول ، اةلسوق تطلعي إيش زوجها تحدث
وةلهممذا خطمموشرة فيممه بمماةلعكس المر فإذا اةلرجال أعرف ول اةلسوق أعرف

فممي إل تجمموز ل واةلتوشريممة اةلتوشريممة بممذةلك اةلمممراد أن اةلعلممم أهل بعض قال
السممتثناء حممديث ظمماهر حال كل على اةلمصلحة أو : اةلحاجة  وهما حاةلين

بمأن اةلقمول علمى حمتى وةلكمن بمه بأس ل وأنه اةلصريح اةلكذب من هذا أن
مممن هممذا يقممال أن يجممب اةلتوشرية دون اةلصريح اةلكذب على يعود الستثناء

اا تضمن إذا واةلمباح ، اةلمباح من هذا باةلكم خذوا ، اةلمباح اا كان ضرشر حرام
اةلخمسممة الحكممام فيهمما تجممري أن يمكن اةلمباحات كل عندنا اةلقاعدة لن
اا كان ما كل بعممض ذهب وةلهذا اةلخمسة الحكام تجري أن يمكن فإن مباح

مسممتوي لنممه مبمماح اسمممه شمميء اةلشممريعة فممي ممما أن إةلممى الصمموةليين
فممي ثابت اةلمباح أن على اةلعلماء جمهوشر ةلكن ترجح من لبد بل اةلطرفين
اا اةلحديث كان إذا أنه على اةلحاصل اةلشريعة فممي اةلكممذب جواز في صريح

يتضمممن ةلممم إذا بممما يقيممد أن يجممب ؟ فيممه نقممول فماذا اةلثلثة الموشر هذه
اا اا تضمن فإن ضرشر . منه منع ضرشر

(( والصييابرين:  تعمماةلى ةلقوةله اةلصبر فضيلة اةلكريمة الية من ويستفاد
. اةلصبر أقسام بيان ةلنا سبق ) وقد) والصابرات

اا اةلكريمة الية من ويستفاد : ةلقمموةله اةلعبممادات فممي اةلخشمموع فضمميلة أيض
اةللمه نمص اةلممتي اةلصمملة فمي سيما ) ول) والخاشعات (( والخاشعين

سد:  فقال فيها اةلخشوع على تعاةلى كق كح ((  كل سف كن كأ لنو نم سؤ لم سل كن*   ا نذي مل سم ا له
سم نفي نه نت كن كصل لعو نش .]2 :1)[اةلمؤمنون) كخا
(( والمتصدقين:  ةلقمموةله اةلصممدقة فضمميلة اةلكريمممة اليممة فوائممد ومن

هممل نسممأل وهنمما واةلمسممتحب ةللممواجب شممامل ) وهممو) والمتصدقات
واةلنظممر بمماةلنص نعم أفضل اةلواجب ؟ أفضل اةلمستحب أم أفضل اةلواجب

فممي وجممل عمز اةللممه قممال فقد الثر أما ؟ ذةلك كيف واةلنظر الثر بدلةلة أي
ممييا إلييي أحييب بشيييء عبدي الى تقرب ( ما:   اةلقدسي اةلحديث

أحب اةلواجب أن : ةلول  فنقول اةلنظر وأما صريح  وهذا) عليه افترضته
اا ةلجعله اةلعباد على اةلله فرضه ما اةلله إةلى فإيجمماب فيممه اةلخيمماشر ةلك تطوع
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. ةله محبته على دةليل ةله اةلله
...:  اةلطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماةلب

(( والصائمين:   ةلقمموةله اةلصمموم : فضمميلة اةلكريمممة اليممة فوائممد ومممن
صمموم ؟ هممو ممما اةلصمموم فممي اةلنفل وأفضل ونفله ) فرضه) والصائمات

. واةلسلم اةلصلة عليه داوود صيام وهو يوم وفطر يوم
(( والحييافظين:   ةلقوةله اةلفرج حفظ : فضيلة اةلكريمة الية فوائد ومن

اةلزوجممة عممن اةلفرج حفظ ذةلك من ) ويستثنى) والحافظات فروجهم
. عليه يلم ل النسان فإن اةليمين ملكت وما

اةلوسممائل اتخمماذ ينبغممي يجممب ممما ل يجممب : أنه اةلكريمة الية من ويستفاد
وسممائله وعلممى عليه ثناء شيء على اةلثناء لن اةلفرج حفظ بها يكون اةلتي
اةلنظممر حممرم وةلهذا ومشروع مطلوب فإنه اةلفرج حفظ به يحصل ما فكل
اا وحممرم صمموتها إةلممى والستماع بمخاطبتها اةلتلذذ وحرم الجنبية إةلى أيضمم

وممما محرم بل سفرها وحرم بها اةلخلوة وحرمت الجنبية اةلمرأة مصافحة
أثنممى تعمماةلى اةللممه كممان فممإذا اةلفممروج حفظ في سببا يكون مما ذةلك أشبه
ممن اةلفممرج حفمظ إةلمى تؤدي اةلتي اةلوسائل فإن فروجهم اةلحافظين على

. اةلمطلوبة الموشر
: تعمماةلى اةللممه ةلقممول اةللممه ذكممر كممثرة : فضمميلة اةلكريمممة اليممة فوائد ومن

ذا الله (( والذاكرين اا يكون أن باةلمرء ) وجدير) كثير اا دائم ةلربممه ذاكممر
عليك أدام قد كان فإذا اةلله من وهي إل فيها هو نعمة من ما لنه وجل عز

النسممان أن المر حقيقة نعم ذكره تديم ل فلماذا اةلنعم عليك وأكثر اةلنعم
قممال وةلهذا كفى ما اةلله ذكر في ونهاشره ةليله يستوعب ةلو أنه ةلوجد فكر ةلو

أنييت عليييك ثنيياء أحصييي ل ( سبحانك:  واةلسلم اةلصلة عليه اةلنبي
علممى اةلثنمماء يحصممي أن يمكممن ممما  فالنسان) نفسك على أثنيت كما
اا اةلله . كان مهما أبد

بهممذه  اةلمتصممفين...ةلهممؤلء أعد وجل عز اةلله أن اةلكريمة الية فوائد ومن
(( أعد اةلطاعات على اةلعظيم والجر ةللذنوب اةلمغفرة ةلهم أعد اةلصفات

ذا مغفرة لهم الله ذا وأجر ) .) عظيم
واةلقمانتين واةلممؤمنين اةلمسلمين ، عشرة ؟ ذكرت اةلتي الوصاف من كم

واةلحممافظين واةلصممائمين واةلمتصدقين واةلخاشعين واةلصابرين واةلصادقين
عشرين تكون عليها اةلمعطوف مع عشرة ، كثيرا اةلله واةلذاكرين فروجهم

)) لهيم الليه (( أعيد:   قوةله وهو واحد ضمير عنه كفى اةلعشرين هذا ،
واةلمسمملمات ةللمسمملمين اةللممه : أعممد يقممول كممان هممؤلء يعممدد جمماء ةلممو
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تختصممر أنها الختصاشر اةلضمائر فوائد من هذا وةلكن واةلمؤمنات واةلمؤمنين
. واحد بضمير اةلكثير اةلكلم
فممي قممدم لنممه اةلنسمماء علممى اةلرجممال : تفضمميل اةلكريمة الية فوائد ومن

: قممموةله ) إةلمممى) المسيييلمين (( إن ؟ ل وال اةلرجمممال قمممدم اةلمممذكر
ذا الله (( والذاكرين ) .) كثير

اا فوائدها ومن ) وةلممم) (( لهييم:  ةلقمموةله اةلمذكر جانب في : اةلتغليب أيض
. وةلهن ةلهم يقل
يقممدم أن واةلنسمماء اةلرجممال ذكممر عند ينبغي : أنه اةلكريمة الية فوائد ومن

فصمماشروا تغربمموا مممن وأممما اليممات مممن وغيرهمما الية هذه في كما اةلرجال
مشممابهة مممن توةلمموا ممما اةللممه ولهممم فهممؤلء اةلرجال على اةلنساء يقدمون

اةلرجممال علممى اةلنسمماء يقممدموا أن اةلحممال وانتكمماس اةلفطرة وقلب اةلكفاشر
ال يقول عندما بممل اةلرجال على اةلنساء يقدم سيداته ، وساداته سيداته مث

اةلفلنممة اةلسمميدة يقممول  سمميدات...اةلنسمماء يسمممون أنهم ذةلك من اةلعجب
مممن نعممم أي ؟ ذةلممك أخممذ أيممن مممن ، فلن اةلسمميد قممال عمممره ما واةلرجل
اةللممه قممال اةلمممرأة علممى اةلسيد هو اةلحقيقة في اةلرجل لن واةلكفاشر اةلغرب
كيا ((:  تعاةلى كف سل كأ كها كو كد ري كدى كس نب كل كبا سل ممما اةلمممرأة أممما]25: )[يوسممف) ا

اا اةلرجل على سيدة هي بسبب فطرتهم اةلله قلب قلت كما هؤلء ةلكن أبد
ممما الن السممف مممع اةلمسلمين من وكثير وجل عز اةلله أعداء تابعوا أنهم

اا يرونه ول اةلمسائل بهذه يحسون الةلفمماظ حممتى اةلعمماةلم مممع ماشممين شيئ
. فيها يمشون محرمة تكون قد اةلتي
من أعظم اةلله جزاء أن أو تعاةلى اةلله عطاء : أن اةلكريمة الية فوائد ومن
عليهمما اةلثواب جعل وجل عز اةلله ذكرها اةلتي العمال هذا لن اةلمرء عمل

قممد هنمما اةلمبهممم اةلعظيممم الجر وهذا اةلعظيم واةلجر اةلذنوب مغفرة أمرين
إةلممى أمثاةلهمما بعشممر اةلحسنة ؟ هي ما واةلسنة اةلكتاب من نصوص في بين

سبحانه اةلله فضل على يدل مما وهذا كثيرة أضعاف إةلى ضعف سبعمائة
باةلعمل عليك كفضله اةلثواب في عليك اةلله فضل أن اةلعجب ومن وتعاةلى

اةللممه جعل وةلهذا شيء يعدةله ل فضل باةلعمل النسان على اةلله فضل فإن
كم (( اةلنعمة إتمام من ذةلك سو كي سل لت ا سل كم سك سم كأ لك سم كل لك كن لت ندي سميي كم ست كأ سم كو لكيي سي كل كع

نتي كم سع لت نن نضي كر لم كو لك كم كل سسل نل ذنا ا منته من ذةلك وجعل]3: )[اةلمائدة) ندي
سد:  قال حيث كق كل من ((  له كم مل كلى ال كن كع نني نم سؤ لم سل سذ ا كث نإ كع سم كب نهي ذل نفي لسيو كر

كن:  وقممال]164: عمممران )[آل) ينييو لم كي كك ((  سييي كل سن كع لموا كأ كل سسيي سل كأ ل لقيي
ينوا لم مي كت كل سم كع لك كم سسل نل نإ له كب مل ين ال لم سم كي لك سي كل شمموف]17: )[اةلحجرات) كع
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: قممال ثممم بمماةلثواب عليممك مممن ثم باةلعمل عليك من اةلذي هو اةلله أن الن
سل كه لء ((  كزا نن كج كسا سح نل مل ا لن نإ كسا سح نل اةلذي هو أنه مع]60: )[اةلرحمن) ا
بإحسممانه مسممبوق باةلعمل عليك اةلله وإحسان ؟ كذةلك أةليس إةليك أحسن
عمممل فيكممون بعلممم إل عمممل ل لنممه اةلعلممم ، اةلهدايممة آخممر بشمميء عليممك

عليممه اةللممه بنعمممة ثممم بمماةلعلم عليممه اةللممه بنعمممة ، باةلعلم مسبوق النسان
هممذه مثممل , فتأمممل واةلجممزاء بمماةلقبول عليممه اةلله بنعمة وملحوق باةلتوفيق

. عليك اةلله فضل ةلك يتضح حتى الموشر
مممن ؟ نأخممذها منيممن ؟ الن موجممودة اةلجنة : أن اةلكريمة الية فوائد ومن
لزم فيكممون ماض فعل وأعد اةلتهيئة بمعنى العداد ) لن) (( أعد:  قوةله
أهل اةلسممنة واةلجماعممة عند معلوم أمر وهذا موجودة اةلجنة تكون أن ذةلك

نأخممذ طيب ، موجودتان واةلناشر اةلجنة أن واةلسنة اةلكتاب بنصوص ومدعوم
. ننتهي ، ننتهي وال اةلدشرس
. اةلعشرة اةلصفات هذه إن : شيخ اةلطاةلب
) .) لهم الله (( أعد بهذا اةلمتصفين كل يعني ؟ : كيف اةلشيخ

) ؟) لهم الله (( أعد منهم فرد كل : يعني اةلطاةلب
. نعم منهم فرد : كل اةلشيخ

 ؟ بينهم باةلتفاضل منهم فرد كل : شيخ اةلطاةلب
أعممد إذا يعنممي بحسبه يعطى وكل ، تفاضل فيه أنه شك فيه ما : ل اةلشيخ

ال ةللجميع اةلله ممممن أكمممل كلهمما اةلعشرة اةلصفات بهذه يتصفون اةلذين مث
. ببعضها يتصف

قوةلنمما علممى... يسممتلزم هنمما اجتمعمما إذا واليمممان السمملم : قلنمما اةلطاةلب
. ةلهم اةلله أعده اةلظاهرة بالشياء عملوا إذا أنهم.....

اا مسلمين صاشروا ما إيمان عندهم يكن ةلم : إذا اةلشيخ . حق
السلم؟ مسمى...: اةلطاةلب
اا اةلشيخ لن هممذا فممي يممدخلون ممما الخممرة ثممواب فممي ةلكممن فقط : ظاهر
كم:  تعمماةلى اةللممه قممال كممما اةلقلمموب في ما على فيها اةلجزاء الخرة سو كي  ))
كلييى سب لر لت نئ كرا مسيي اةلممدنيا فممي كممانوا وإن هممؤلء فنقممول]9: )[اةلطمماشرق) ال

يكممن ةلممم إذا الخرة ثواب في ةلكن اةلمسلمين معاملة ويعاملون مسلمين
. ينفعهم فل اليمان على مبني إسلمهم
؟...: اةلطاةلب
اةلعمممل فممي اةلتفريممط مممن شمميء عنممده يكممون قممد اةلمممؤمن : لن اةلشمميخ
. اةلظاهر
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 مسلم؟ : يكون اةلطاةلب
قيممل فممإذ اةلظاهر اةلعمل في تفريط عنده ةلكن إيمان عنده : يكون اةلشيخ
للم . اةلحال بظاهر .نشهد هذا ومن هذا من كامل فإيمانه مؤمن مس

اا نشهد أل الوةلى أن نقول وقد وسمملم عليممه اةللممه صمملى اةلرسول لن أيض
نشممهد أن نقممول  قممد) مسلم ( أو:  قال مؤمن أنه ةلهذا اةلرجل شهد ةلما

اا صممعوبة فيهمما هممذه واةلمسممأةلة مممؤمن أنممه حاةله بظاهر ةلهذا إذا لنممك جممد
يعمممل اةلرجممل هذا نقول وةلكن باةلجنة ةله تشهد أن ةلزم باليمان ةله شهدت

. عنده بما أعلم واةلله مؤمن حاةله ظاهر في وهو نقول اةلمؤمن عمل
لييه فاشييهدوا المسيياجد يعتيياد الرجييل رأيتييم ( إذا:  اةلطمماةلب
 ؟) باليمان

المسيياجد يعتيياد الرجييل رأيتييم ( إذا ضممعيف : اةلحممديث اةلشمميخ
. اةلحال بظاهر فاةلمراد صح ةلو ثم ضعيف  هذا) باليمان له فاشهدوا

؟ اةلجنة في يكون أن يستوجب اليمان : مطلق اةلطاةلب
ال وةلممو اةلجنممة في يكون أن يستوجب اليمان مطلق نعم : إي اةلشيخ ، مممآ

ال أدنمى قلبمه فمي ما كل ، اةلجنة يدخل ثم بذنوبه يعذب قد لنه حبمة مثق
. نعم اةلجنة أهل من فإنه إيمان من خردل من

؟...: اةلطاةلب
. أعلم اةلله بهذا ندشري : ما  اةلشيخ

. ينفع ما باةلجنة ةله يشهد : ل اةلطاةلب
ال ، يستلزم الن عليها هو اةلتي اةلحال في ةلكن نعم : إي اةلشيخ قلنا إذا مث

نعلممم ل وةلكننمما باةلجنممة ةلممه نشهد أن استلزم اليمان على مات اةلرجل هذا
. عليه ونصلي باةلميت نأتي وةلهذا اةلظاهر ةلنا ما لن

 ؟...:  اةلطاةلب
.  هذا من شيء ةلنا ما ول يخاةلف : ما اةلشيخ
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